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Załącznik Nr do 4 SIWZ 
 
 
 
 
 

 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-19/14 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę druku i dostawę ksiąŜek i broszur w ramach projektu „Upowszechnianie 
najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami 
sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu 
Operacyjnego: „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-
2013” (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10) 
 
Ja (imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy, adres): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ _ __ __ 
 
Oświadczam, Ŝe: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia, 
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia. 
 

 

 

 

 

 _________________________data________________                                  __________________________________________ 

             Miejscowość                                                                                                 (pieczątki imienne lub podpisy czytelne 
                                                                                                                    osób uprawnionych do występowania w obrocie 
                                                                                                                    prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
                                                                                                                     i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 
 
 

 
 
 

pieczęć firmowa wykonawcy 


